
ПРО

                                                                                                                    ПРОЕКТ
                                                                                                                      Осадча Ю. П.

                                              
  ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 РІШЕННЯ

__.04.2021                                                                                               № 11-_/VІII
                                                                         
Про внесення  змін до рішення сільської ради
від 24.12.2020  № 5-19/VII «Про бюджет 
Тернівської сільської   територіальної громади
на 2021 рік»
23549000000
( код бюджету)

    Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування»,    статтей  23,72,78 Бюджетного
кодексу України,  сільська  рада   вирішила:

1. Внести  зміни  до  рішення  сільської  ради  від  24.12.2020   №5-
19/VIIІ «Про бюджет  Тернівської сільської  територіальної громади на
2021 рік» зі змінами, внесеними рішенням від 26.01.2021 № 7-1/VIIІ,
від 24.02.2021 № № 9-2/VIIІ,  від 22.03.2021 № 10-1/VIIІ, а саме: 

1.1. Пункт 1  викласти у такій редакції:
«Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Тернівської сільської територіальної громади    у сумі
35 110 998 гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету сільської
територіальної громади  –  34 668 198 гривень та доходи спеціального фонду
бюджету   сільської  територіальної  громади    –  442  800   гривень  згідно  з
додатком 1  до цього рішення;

видатки бюджету Тернівської сільської  територіальної громади  у сумі
35 395 284  гривень,  у  тому  числі  видатки  загального  фонду  бюджету
сільської  територіальної  громади  –  34 932 684  гривень  та  видатки
спеціального  фонду  бюджету  сільської  територіальної  громади   462  600
гривень;

дефіцит за   загальним   фондом  бюджету  сільської  територіальної
громади у сумі 264 486 гривень згідно  з додатком 2 до цього рішення;
          дефіцит за  спеціальним  фондом бюджету сільської територіальної
громади у сумі 19 800 гривень згідно  з додатком 2 до цього рішення
         оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Тернівської сільської
територіальної громади   у розмірі 3 342  гривень, що становить 0,01 відсоток
видатків  загального  фонду  бюджету  сільської  територіальної  громади,
визначених цим пунктом».



1.2. Пункт  5  викласти в такій редакції:
«5.  Затвердити    на  2021  рік  розподіл   витрат  бюджету  територіальної
громади на реалізацію місцевих програм у сумі 16 296 367 гривень згідно з
додатком  6  до цього рішення.» 

2. Додатки  2, 3, 4, 6 викласти  в новій редакції, що додаються. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування  бюджету,  фінансів  та  соціально-
економічного розвитку.

Сільський  голова                                                                        Юрій КРИВДА

ПОГОДЖЕНО
Секретар сільської ради                                                              Т. А. Поліщук 

Голова постійної комісії 
з питань планування бюджету 
фінансів та соціально-економічного розвитку                         В. Г. Васюра       

Головний спеціаліст-юрист відділу
юридично-кадрового забезбечення                                           С. В. Атопкін 

Начальник фінансового відділу                                                 Ю. П. Осадча       

Виконавець: Осадча Ю. П. +380685669823 
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